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Inkoopkader Midden IJssel

Wet langdurige zorg 2022

Verpleging & Verzorging

Gehandicaptenzorg

Geestelijke Gezondheidszorg



• Zorgkantoor Midden IJssel
• Regionaal inkoopkader 2022

• Landelijk inkoopkader 2021-2023 en 
aanvulling 2022 op het landelijk 
inkoopkader 2021-2023

• Samen voor Sallandse Zorg

• Regiovisie Midden IJssel – Salland 
United

• Tariefsystematiek Midden IJssel

• Procedure inkoop 2022

Agenda



- Corona: 

• zware wissel op de zorg, 

• samenwerking en innovatie

- Landelijk inkoopkader: rechterlijke uitspraak over de voorgenomen tariefsystematiek 
2021

- Aanvulling die recht doet aan passende financiering voor kwalitatief goede zorg voor 
de kwetsbare cliënten in de langdurige zorg, nu en in de toekomst

2020: Tumultueus jaar

Terugblik 2020



• Gezamenlijk met aanbieders de juiste stappen zetten om de zorg toekomstbestendig te 
maken → Samen voor Sallandse Zorg en Salland United

• Toenemende, complexer wordende zorgvraag

• Krappe arbeidsmarkt

• Beperkt budgettair kader → nieuwe tariefsystematiek

→ Vertaalt zich in regionale beleidsthema’s op basis van landelijke kernelementen

Inhoudelijk bouwen we voort op ons zorginkoopkader 2021:

Uitdagingen regio Midden IJssel



Regionale ontwikkelvisie Wlz



Beleidsthema’s 2022

Samenhang kernelementen en beleidsthema’s regionaal inkoopkader Wlz 2022

Kernelement Passende Zorg Innovatie Duurzaamheid Bedrijfsvoering

Beleidsthema Passende zorg

Kwaliteit van zorg

Huisvesting/vastgoed

Arbeidsmarkt

Preventie

Innovatie en 

technologie

Duurzaamheid Bedrijfsvoering



Inzet voor 2022:

- Voortzetten van projecten vanuit Samen voor Sallandse zorg, zoals wonen met zorg

- Complexe problematiek:

- Crisisregisseur, RTF en COT voor de GZ

- Samenwerking WZD, afstemming tussen GGZ en V&V

- Meerzorg

- Behandeling in de Wlz

Voor iedere Wlz-cliënt is passende zorg beschikbaar

Passende zorg



- Voortzetten kwaliteitsdialoog in de V&V, GZ en GGZ

- Locatiebezoeken

- Kwaliteit van huisvesting

Uitgangspunt zijn de sectorale kwaliteitskaders en voor de GGZ 

de voorlopige kwaliteitsuitgangspunten ZN

Kwaliteit van zorg



- Dialoog over kwantiteit en kwaliteit huisvesting

- V&V: capaciteit, wonen en zorg thuis

- VG: passende huisvesting bij doelgroep

- GGZ: passende huisvesting, capaciteit

- Nieuwe vormen van wonen met zorg

• Bouwsteen 6 SvSZ

Voldoende passende huisvesting voor zorgverlening, nu en in de toekomst

Huisvesting/vastgoed



- Samen voor Sallandse Zorg

- Sallandse Praktijkleerroute

- Regioverpleegkundige

- Goed werkgeverschap

- Medisch Generalistische Zorg

- Arbeidsbesparende technologie

Voldoende gekwalificeerde medewerkers om de gevraagde zorg te 
kunnen blijven leveren.

Arbeidsmarkt



• Preventiemanifest (Samen voor Sallandse Zorg)

• Domeinoverstijgende zorg

Voorkomen of uitstellen van (verergering) van de zorgvraag

Preventie



• Stimuleren en (laten) implementeren van zorgtechnologie (Samen voor Sallandse 
Zorg)

• Delen van best practices

Inzet van technologie ten behoeve van zelfredzaamheid van

cliënten en arbeidsbesparende technologie

Innovatie en technologie



• Dialoog over duurzaamheid binnen de zorgorganisaties

Aandacht voor mens en milieu

Duurzaamheid



• Dialoog over goed werkgeverschap

• Administratieve organisatie

• Analyse en benchmark

Optimaliseren bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering



Korte pauze (10 minuten)



- Aanpassing tariefsystematiek op basis van rechterlijke uitspraak

- Onderzoek naar reële tarieven

- Systematiek landelijk richttariefpercentage, voor alle sectoren: 95,8%

- Afwijkingen mogelijk voor maatwerk en differentiatie

- Hardheidsclausule

- Uitgangspunten regionaal tariefbeleid 2022

Tarieven Midden IJssel 2022

Tariefsystematiek 2022



• Dialoog, ruimte voor beheerste aanpassingen

• Tarieven Midden IJssel binnen marges van reële tarieven, GGz aangepast

• Zorgaanbieders zijn in staat voor huidige tarieven goede zorg te leveren

2 bijzondere aandachtspunten

• Behoefte aan wonen met zorg anders dan in een intramurale setting

• ‘Bijzondere positie in het zorglandschap’ in de regio

Uitgangspunten:

Regionaal tariefbeleid: Uitgangspunten



• Volledig zorgpalet: 
zzp’s en vpt’s incl. en excl. BH, deeltijdverblijf, logeren en mpt-zorg in de regio Midden IJssel

• Faciliteren van spoed-/crisiszorg: 
beschikbaarheid van bedden en direct kunnen leveren van zorg in spoed-/crisissituaties

• Specialistische zorg: 
bieden van specialistische zorg aan de cliëntendoelgroepen, te weten de SGLVG-behandelcentra, 

epilepsiecentra, gespecialiseerde zorg voor zintuiglijk gehandicapten en de met toeslagen 

gefinancierde zorg rondom beademing en observatie (hfdst 5.2 Aanvulling 2022 landelijk 

inkoopkader Wlz 2021-2023)

• Oplossen van knelpunten in de regio

• Voortrekkersrol bij regionale ontwikkelvisie

Zorgaanbieders met een ‘bijzondere positie in het zorglandschap’

Regionaal tariefbeleid: Uitgangspunten



Vaststelling tarieven Midden IJssel

Tariefsystematiek 2022

TARIEFAANBOD 2022 Tariefpercentage

Intramurale zorgprestaties (excl. component NHC/NIC)

Sector V&V 

Sector Gz

Sector GGz

95,5%

95,75%

95,5%

Zorgaanbieder vervult een bijzondere positie in het regionale 

zorglandschap: 

□ Levert een volledig zorgpalet in de regio 

□ Faciliteert spoed-/crisiszorg in de regio Midden IJssel

□ Draagt aantoonbaar bij aan het oplossen van knelpunten in de regio 

Midden IJssel

□ Levert specialistische zorg aan specifieke doelgroepen

□ Vervult een voortrekkersrol in het project regionale ontwikkelvisie

95,8% - 96,0%

Extramurale zorgprestaties

Alle extramurale zorgprestaties 96,0%

Hardheidsclausule

Conform de bepalingen van artikel 2.2.2 van de Aanvulling 2022 op het 

landelijke inkoopkader Wlz 2021-2023
maatwerk



• Kwaliteitsgelden V&V

• Landen integraal in de tarieven ZZP’s/VPT’s 4-10

• Ruimte tussen middelen en afgesproken tariefpercentage blijft behouden voor de V&V ten behoeve 
van zorgaanbieder of regiogebonden verplichtingen vanuit het kwaliteitskader.

• Ontwikkelbudget

• Mogelijk sprake van ontwikkelbudget 2022-2025

• Regionale investeringsruimte Midden IJssel 

• Reservering in contracteerruimte voor mogelijke knelpunten

Extra middelen 2022



• Proces tot 15 november grotendeels gelijk aan afgelopen jaren:  zoals nota van 
inlichtingen, inschrijving, indienen NZa portaal etc.

• Maar door andere inkoopsystematiek -> 

tariefdifferentiatie mogelijk -> 

met aantal zorgaanbieders een Wlz inkoopgesprek eind aug/sept

en

iedere zorgaanbieder uiterlijk 1 oktober tariefaanbod 2022 vanuit zorgkantoor

Proces zorginkoop 2022



Samenvatting tijdpad

Proces zorginkoop 2022

Processtap Wie Tijdspad in 2021

Publicatie inkoopkader langdurige zorg Zorgkantoor Uiterlijk 28 mei 2021

Voorlichting/toelichting contracteerbeleid - webinar Zorgkantoor 3 juni 2021

Datum uiterlijke indiening schriftelijke vragen voor Nota 

van inlichtingen
Zorgaanbieders Uiterlijk 17 juni 2021 12.00 uur

Publicatie Nota van inlichtingen Zorgkantoor 30 juni 2021

Inschrijving Zorgaanbieders Uiterlijk 30 juli 2021 17.00 uur

Eventueel gesprek over inschrijving

Zorgkantoor/

Zorgaanbieders

Uiterlijk 1 oktober 2021 afgerond

Tariefaanbod 2022 aan zorgaanbieder Zorgkantoor Uiterlijk 1 oktober 2021

Voorlopige contractering (een/meerjarige overeenkomst 

en vaststelling tariefpercentage)
Zorgkantoor Uiterlijk 22 oktober 2021

Indienen afspraken bij het zorgkantoor (in NZa-portaal) Zorgaanbieders Uiterlijk 1 november 2021

Indiening productieafspraken/budget bij NZa door 

zorgkantoor
Zorgkantoor Uiterlijk 15 november 2021



- Inkoopgesprek over tariefpercentage

- Dialooggesprekken over kwaliteit, eventueel met locatiebezoek

- Meerzorg dialooggesprekken

- Periodieke overleggen

- Overleggen Samen voor Sallandse Zorg

Gesprekken over en m.b.t. inkoop 2022

Proces zorginkoop 2022


